Donáczi Szilárd:

Vízhiányos városi terület rehabilitációja Sós-tó példáján
BCE Tájépítészeti Kar Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék
Konzulens:

Tóth Tádé Dániel

A dolgozatom témájául választott 218 ha kiterjedéső terület Székesfehérvár déli
részének lakóterületeitıl övezve fekszik. A lakórészek kialakulása elıtt a székesfehérvári
mocsárvilág meghatározó része volt, mely hozzájárult a település védelméhez, a XX. század
elején strandként és pihenıhelyként üzemelt, késıbb a város szennyvízülepítıje lett, majd
2003-tól védettséget kapott. A terület különleges élıvilággal rendelkezik, számos ritka és
védett vízimadár élıhelye. Sós-tó fontos szerepet játszik a város lakóinak életében, kedvelt
sétáló, pihenı hely.
Az itt kialakult természetközeli, szép és könnyen megközelíthetı, népszerő zöldterület
veszélybe került a múlt század felelıtlen emberi tevékenység nyomán fellépı konfliktusok
által. A közel egy évszázadon át tartó szennyvízülepítés és a vele járó átépítések miatt a
területen komoly vízdeficit alakult ki. A kialakult vízhiányból adódóan számos további
probléma lépett fel, mely Sós-tó környezeti állapotának és faji diverzitásának
degradálódásához vezetett. A tómeder évrıl évre idıszakosan kiszárad, a meder fokozatosan
töltıdik fel. Az élıhelyi körülmények megváltozása miatt az eredeti állat- és növényállomány
mérete csökken, az inváziós fajok, és a kártevık száma nı.
A terület fejlesztése, átalakítása során elkövetett tervezési hibák miatt az infrastruktúra
és az épített elemek elhelyezése, kivitelezése sok esetben hiányos vagy hibás. A
természetvédelmi területen végigfutó 6,3 km hosszú, 28 pontból álló tanösvény pontjai
sokszor rossz sorrendben következnek, útvonaluk nem aktuális a hely látványosságainak
elhelyezkedése szempontjából. A nem megfelelıen kiépített úthálózat, a hiányzó kerékpáros
utak és a buszmegállók hiánya miatt Sós-tó nehezen megközelíthetı, a közvetlen
szomszédságban álló stadion, jelentıs zaj és fényszennyezést okoz. Védelme és karbantartása
nincs megoldva, egy természetır felügyeli az egész területet. Megfelelı ellenırzés nélkül és a
lakosság szemléletbeli hiányosságai miatt a vandalizmus, rongálás és az illegális hulladék
elhelyezés mindennapossá vált.
Dolgozatom célja, Sós-tó olyan területté alakítása, mely a természetvédelmi
szempontokat szem elıtt tartva, az élıhely és a fajok védelme mellett sportolásra,
kikapcsolódásra, és tanulásra nyújt lehetıséget. A területen fellelhetı konfliktusok feloldása
mellett fontos szempont, hogy Sós-tón oktatásra és ismeretterjesztésre alkalmas környezetet
jöjjön létre, szabadidıs tevékenységek, táborok, edzıtáborok lebonyolítására alkalmas legyen.
A tereprendezés, az épített elemek elhelyezése és a rehabilitáció, mind egy természet közeli
rekreációs terület létrehozását szolgálják.

Fekete Orsolya – Reith Anita:

A Városliget tájépítészeti felújítását megalapozó parkhasználati vizsgálat és
elemzés
BCE Tájépítészeti Kar Kert- és Szabadtértervezési Tanszék
Konzulens: Dr. Fekete Albert

1813-ban, közel 200 éve született meg Európa első közparkja, a Városliget. A park
tervezésekor a lübecki származású tájépítész, Henrik Nebbien elsődleges célként tűzte ki,
hogy az által alkotott zöldfelület kiszolgálja a helyi parkhasználók rekreációs igényeit.
A város perifériáján kialakított vadregényes park az évek során folyamatosan vesztett eredeti
kiterjedéséből, mára teljesen beépült a városszövetbe. Jelenleg közel 100 hektáros a területe
és a főváros egyik legjelentősebb zöldfelületi elemeként tartjuk számon. Ma már nemcsak a
közvetlen közelben lévő kerületek lakóközösségeinek igényeit szolgálja ki – országos
jelentősége révén vidékről is sokan látogatják a parkot a benne megtalálható attrakcióknak,
intézményeknek köszönhetően. A csökkenő források miatt a fővárosi tulajdonban lévő
Városliget lassan 30 éve nem tudott megújulni és alkalmazkodni a megváltozott
parkhasználati igényeknek. Ennek a ténynek hatására sajnos jelentősen megváltozott a
közparkról alkotott vélemény az utóbbi időben – ez mutatja többek között a téma
aktualitását.
Dolgozatunk elsődleges célja a megváltozott igények felmérése és értékelése, melyet egy
általunk készített kérdőív segítségével kívánunk bemutatni. Az internetes kitöltői felület
létrehozása (http://www.esurveyspro.com) mellett személyes interjúk is végeztünk. Ennek
eredményeképpen a kérdőív feldolgozásakor 299 fő válaszadását összegeztük. Az adatok
kiértékelése során számos összefüggést és egyezést vettünk észre a válaszolók véleménye és
kora, kedvelt területei és lakhelye, valamint a látogatásának sűrűsége között. Az értékes
információk, kapcsolatok kiértékelésében Hegyi Nóra szociológus tanácsait követtük.
Dolgozatunk célja, hogy a megfigyelt összefüggések, tapasztalatok és vélemények alapján
tervezési irányelveket határozzunk meg a Városliget fejlesztésével kapcsolatban. Ezek
alapján készítjük el koncepciótervünket. A terv kitér a park legkevésbé kedvelt – jelenleg
legproblémásabb területeire, ugyanakkor a legnépszerűbb és egyben túlhasználttá vált
részeivel is foglalkozik. Bemutatjuk, hogy mely területek igényelnek teljes átalakítást, melyek
funkcióváltást.
Reményeink szerint munkánk segítséget nyújthat a közeljövőben létrejövő Városligeti
fejlesztésekhez, valamint rávilágít arra, hogy ezen patinás közparkunk megújítása és
revitalizációja rendkívül időszerű és aktuális – nem csak a közelgő 200 éves jubileumra való
tekintettel.

Fogarasi Dorottya:

Az ország cseresznyéskertje – ökoturisztikai fejlesztések Nagykörőn
BCE Tájépítészeti Kar Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék
Konzulens:
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Az általam vizsgált település, Nagykörő egy alföldi település, mely az elmúlt években
megvalósult számos fejlesztés ellenére elmaradott és önhibáján hátrányos helyzetbe került, ám
mégis jelentıs potenciállal rendelkezik mind természeti, mind kulturális értékeit tekintve.
Dolgozatom elsı részében a terület fıbb adottságait mutatom be, így a táji- és természeti
adottságok megismerésével képet kapunk arról, hogy milyen tényezık alakítják a táj
mőködését és milyen egyéb külsı folyamatok vezettek a táj mai képének kialakulásához.
Ismertetem továbbá a településen zajló gazdasági és társadalmi folyamatokat, melyek a
legtöbb esetben hátráltatják Nagykörő és a táj fejlıdését, valamint bemutatom a település és a
táj kialakulásának történetét, melyek ismerete fontos a jelenlegi folyamatok megértéséhez.
A vizsgálati részben feltártak és a SWOT analízis alapján kiderül, hogy a település egyetlen
kiugrási lehetısége, jelenlegi hátrányos helyzetébıl az ökoturizmus fejlesztése. Az
ökoturizmus napjaink leginkább célzott fejlesztési iránya, hiszen a természeti és kulturális
értékek bemutatása mellett, azok megırzésére és a turizmus által okozott környezetkárosító
hatások csökkentésére is törekszik. A fejlesztést célzó javaslataim megtétele elıtt
megvizsgáltam a település turisztikai mikro- és makro környezetét, valamint a jelenlegi helyi
turisztikai kínálatot. Ezt követıen bemutatom magát az ökoturizmust, valamint annak
feltételrendszerét és követelményeit, melyek alapján egy értékelési módszert dolgoztam ki.
Ebben pontoztam az egyes helyszíneket infrastruktúrájuk, a bemutatható értékek jelentısége,
a helyi jelleg, a bemutatás jelenlegi minısége és a jellemzı tájhasználati konfliktusok szerint.
A kidolgozott módszer alapján megvizsgáltam és értékeltem a település különbözı területeit.
A pontrendszer alapján kiderült, hogy mely helyszínek kapcsolhatók be az ökoturizmusba,
azaz hol alakítható ki ökoturisztikai bemutatóhely. A pontozás után négy kategóriát alkottam,
így jól elkülöníthetık a különbözı területek alkalmasságuk szerint, majd kategóriánként
bemutattam a területeket, külön kitérve a jellemzıen megtalálható akadályozó tájhasználati
konfliktusokra.
Javaslatomban egy olyan perspektívát kívánok nyújtani a településnek, mely kimozdítja
jelenlegi hátrányos helyzetébıl, és megoldást nyújt a felmerülı tájhasználati-, gazdasági-, és
szociális problémákra. A cél egy olyan fejlesztési terv kidolgozása, mely egy mőködıképes
ökoturisztikai kínálatot eredményez. Javaslataimat tematizáltan, egy-egy turisztikai ágazatba
besorolva tettem meg, és az egyes témakörökön belül foglalkozom a pozitív értékelést kapott
területekkel és azok konfliktusainak feloldásával. A fejlesztéseket idırendileg tekintve négy
idıintervallumot határoztam meg, így rövid-, közép-, hosszú-, és nagy távba soroltam ıket.
A tervezett fejlesztéseknél megvalósíthatóságra törekedtem, így minden egyes intézkedésnél
kitérek annak finanszírozási lehetıségeire és a mőködéshez szükséges kiegészítı
intézkedésekre (pl: képzések indítása és a területek környezetének megfelelı fenntartása)

Gergely Viktória:

Mád települési arculatának turisztikai szempontú vizsgálata
BCE Tájépítészeti Kar, Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék
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A TDK dolgozatom helyszíneként a Tokaj-hegyaljai Világörökségi borvidékhez tartozó Mád
települést választottam. Mivel, már több mint 20 éve élek a településen, a vizsgálataim
során törekedtem arra, hogy a szakmai meglátásaim mellett ügyeljek a lakosság érzelmi
viszonyulásaira és a helyi szellemiség bemutatására.
Mád ahhoz a nyolc magterülethez tartozik, amelyek az UNESCO szerint a borvidék központját
képezik. Ennek az a jelentősége, hogy a település környezetében, olyan kiváló adottságú
szőlőterületek találhatóak, ahol a legjobb minőségű szőlőt lehet termeszteni. Emiatt is sokan
úgy gondolják Mádról, hogy elhelyezkedése és táji adottságai által a borvidék egyik legszebb
„gyöngyszeme”. A településen mindig is a szőlőtermesztés és a borászat dominált, aminek
több száz éves hagyományai vannak. Az utóbbi években a falu életében megnőtt a turizmus
szerepe, mára sokaknak ez a megélhetési forrásuk, több pincészet kínálatában, ennek
hatására új szolgáltatások jelentek meg. A lakosság legnagyobb része borkészítésből és a
borturizmusból él.
A dolgozatban bemutatom magát a falut, mint Tokaj-Hegyalja egyik legfontosabb szőlőtermő
vidékét, amely rengeteg kulturális és történelmi értékben gazdag. A munkám során
foglalkozom a borvidék és Mád turizmusával, kiemelem a borturizmus jelentőségét és
hatásait. Részletesebben foglalkozom a borturizmus jelenlétével Mádon. Ezt követően
számba veszem a történelmi borvidékre jellemző főbb motívumokat és arculati elemeket.
Mád esetében, bemutatom és értékelem a település arculatát turisztikai szempontból
meghatározó elemeket, melyeket három csoportba sorolok: épített örökségek, zöldterületek
és zöldfelületek, környezetarchitektúra elemek. A településen található fontosabb
pincészetekről katasztert készítettem, mely segítségével jól megfigyelhető a pincék
elhelyezkedése a településen. Megvizsgálom a pincék tradicionális külső kialakítását, röviden
értékelem azokat.
A dolgozatomban tehát főként Mád turisztikai jelentőségével és adottságaival foglalkozom.
Elemzem a települést, annak helyét a tokaj-hegyaljai borvidéken, megvizsgálom a
borturizmus jelentőségét. Bemutatom a faluban található fontosabb épületeket, pincéket,
intézményeket, ezek egykori megjelenését, amit összevetek a mai állapotukkal. Részletesen
kitérek a hagyományos és népi motívumok, elemek, anyaghasználat, formák megjelenésére,
a házak homlokzatain, a pincék esetében, a parkokban, köztereken, a fő utcán. Ismertetem a
településkép jellegzetességeit, a főbb környezetarchitektúra elemeket.

Havassy Dániel - I. MSC hallgató

Gyula város temetőinek tájtörténeti vizsgálata, értékfelmérése

BCE Tájépítészeti Kar Tájvédelmi és tájrehabilitációs tanszék

Konzulens: Dr. Kabai Róbert docens

Azért esett a választásom Gyulára, mert eddigi ismereteim szerint nemzetiségi
szempontból a mai Magyarország egyik legszínesebb városa. A magyarok mellett románok
(Kis-és Nagyrománváros), németek (Németváros), szórványosan továbbá szlovákok, szerbek és
zsidók élnek itt. Mindez természetesen felveti a különböző felekezeteket, s értelemszerűen
ezek temetőit. Az elkülönülő városrészekben egyértelműen adatolhatók a különböző jelenleg
működő, ugyanakkor már a 18. század vége óta felhagyott (deserta) temetők is. Mindezek a
mai napig megfigyelhetők Gyula város településszerkezetében. Mivel Gyula megyeszékhely
volt 1950-ig, ezért rangja miatt a 19. század elejétől már kórházzal is rendelkezett (nem
számolva most ide a középkori Szent Elek ispotályt), mely számunkra azért fontos, mert a
kórházban elhunyt, nem helyi illetékességű katonáknak külön temetőt alakítottak ki. Ide
tartozik a külön sírkertet képező szovjet katonai temető is. A kórházhoz kapcsolódóan
dolgozatunkban szólni szeretnénk a járványok (pestis, kolera) során ideiglenesen megnyitott,
de később állandósult temetőkről. Megemlítenék néhány gyulai sajátosságot, így pl. azt, hogy
az önkormányzat egy-egy híres gyulai sírjának gondozását a városi intézmények feladatává
tette, továbbá az elhagyott sírkeresztek rendbetételét a Német Kisebbségi Önkormányzat és a
Wenckheim Krisztina Közalapítvány által, s a németvárosi temető bejáratánál való kiállítását.
Vizsgálatunk tárgyát képezné továbbá a temetkezési egyletek, szervezetek rövid bemutatása,
a területekről készített Autocad-es rajzok, és egy teljes fakataszter is.

Horváth Bettina

A JAPONIZMUS MEGJELENÉSE A SZÁZADFORDULÓ MAGYAR
KERTMŰVÉSZETÉBEN
BCE Tájépítészeti Kar Kertmővészeti Tanszék
Konzulens:

Eplényi Anna

Kutatásom a japonizmus fogalmát, megjelenését és ennek projekcióit vizsgálja, mely során, a
művészet tükrén keresztül mutatja be a nyugati világ számára nehezen értelmezhető
átszellemült életvitelt, és világnézetet annak érdekében, hogy jelentős tájépítészeti és
kulturális vetületeit ismertesse.
Dolgozatom metodikájának bázisa az orientalizmus tudományának japonizáló ága. Központi
kérdése, hogy hogyan vándorolt a japán kultúra Európába, illetve eszmei értékei milyen
formában csapódtak le az egyes művészeti ágakban. Ebből a kontextusból kiindulva,
elsődlegesen a japán művészet jellemvonásait vizsgáltam, másodsorban ennek jelentős
képzőművészeti vetületét analizáltam a tájfestészet vonalán haladva. Mivel az európai
művészekre gyakorolt benyomás igen jelentős, ezért jeles festők és alkotásaik során
ismerkedhettem meg a japán képszerkesztés és festészet mélyebb tartalmával. A
tájképfestészetre gyakorolt hatás párhuzamba állítható a kertművészeti értékekkel, így ezen
két művészeti ág között kapcsolódási pontot keresve vizsgálódtam. A továbbiakban a
századforduló kertművészetét elemezve, a folyóiratokban megjelent japán vonatkozású
cikkek és virágkiállítások botanikai elemeit végigkövetve meghatározható a keleti kultúra
megjelenésének és európai szerepének létjogosultsága.
Kutatásaim után megállapítható, hogy a Japánok nyugati világtól teljesen eltérő életüket és
környezetük kialakításának minden szegletét, hitviláguk és a rejtett mozzanatokhoz kötött
mondaviláguk tartja életben. A különböző művészeti ágak is ezekből táplálkoznak, illetve
ezekre építkeztek. Összességében Európára tett hatásuk a mai napig rendkívüli. A modern
művészet nyitottabb a külső világ integrálására, így a jelenkor mindennapjaiban egyre
koncentráltabb módon él együtt a különböző irányokból betört kultúrák ötvözete.
A külföldi példákat tekintve kijelenthető, hogy teljesebb nyitottsággal, és szabadabb
szellemmel fogadták a más összetételű keleti irányokat. Mind a képzőművészetben, mind a
kertművészetben jelentős hatást gyakorolt a japán világ, és ennek jelentősége a mai napig
érvényes. Magyarországról elmondható, hogy nagy érdeklődéssel ismerkedett a távoli
világgal, szokásaival és működésével, ám európai példával ellentétben művészetének
integrálása csak kezdetleges módon jelenik meg. Összegezve, a letisztult, síkszerű formavilág
mögött elbújó absztrakt, asszociatív és természetességet tükröző japán világ vonzásköre
rendkívüli, melyet nem csak a japánkertek tükröznek, de hatásának létezése és érvényessége
is alátámaszt.

Kiss Eszter:

Siklós város fejlődésének és településszerkezetének vizsgálata
BCE Tájépítészeti Kar Településépítészeti Tanszék
Konzulens:

Körmendy Imre, tudományos munkatárs, BCE-TÁJK Településépítészeti
Tanszék

Dolgozatomban egy dél-baranyai kisváros példáján keresztül igyekszem bemutatni, milyen
fontos szerepet játszhatnak a földrajzi, történelmi, gazdasági tényezők egy történeti város
kialakulásában, településszerkezetének fejlődésében. Kutatásom kiterjed az évszázadok
során kialakult helyi és helyzeti adottságok településfejlődésre gyakorolt hatásainak
vizsgálatára, valamint a történeti rétegeknek a mai településszerkezetben való
megjelenéseinek bemutatására.
Siklós a Dél-Dunántúlon, a Villányi hegység déli oldalán, a Tenkes hegy lábánál fekszik. A
vidék megtelepedésre alkalmas voltát már egészen korán felfedezte az ember: a Siklós
közigazgatási területén fellelt első régészeti emlékek az őskőkor végéről származnak. A
középkortól a település magja a Dráva-menti síkságból kiemelkedő Várhegy, az ezen felépült
vár, majd az azt körülvevő város lett. Később a külső városfalhoz keletről „tapadó” utcák
nőttek tovább, és terjeszkedett a város a földrajzi adottságoknak és a történelmi hatásoknak
megfelelően. Településszerkezetében ennek megfelelően megfigyelhető a természeti
környezet által meghatározott és a domborzati adottságokhoz alkalmazkodóan kialakult
szabálytalan utcahálózat, illetve a XX. században épített, az előzőtől élesen elkülöníthető,
szabályos utcarendszer egyaránt. A dolgozat célja bemutatni a siklósi településszerkezet
kialakulásának főbb állomásait a fontosabb befolyásoló tényezők feltárásával.
A vizsgálódás a földrajzi elhelyezkedés és természeti környezet meghatározásával indul,
annak okait kutatva, hogy őseink miért éppen ezt a helyet választották a letelepedésre és
később a várépítésre, illetve ezen adottságok hogyan hatottak a városalaprajzra és a területi
növekedés lehetőségeire. Ehhez korábban megjelent tanulmányok, légifotók és topográfiai
térképek vizsgálata nyújtott segítséget. A munka másik része a múltbeli események,
gazdasági-társadalmi folyamatok bemutatását, a kialakult utca- és térrendszerek elemzését
tűzte ki célul, elsősorban katonai felmérések és korai ábrázolások alapján, valamint a már
megjelent történeti összefoglaló művekre alapozva. A kutatás további része a különböző
települési rétegek egymásra rakodásának vizsgálata, valamint ezek nyomainak bemutatása a
mai településszerkezetben, illetve a megmaradt építészeti örökség településen belüli
elhelyezkedésének elemzése, régészeti lelőhelyek, műemlékek és egyéb védett épületek
adatainak felhasználásával.
Siklós máig őrzi kisváros jellegét, ami hosszú évszázadok alatt jött létre és maradt fenn
épületeiben, utca- és térhálózatában, társadalmi, gazdasági szerkezetében és kulturális
örökségében. Bár az I. világháborút lezáró békeszerződés következményeként határmenti
pozícióba került, központi szerepe a környék közigazgatási, gazdasági és kulturális életében

továbbra is meghatározó. Egy település életének elengedhetetlen velejárója azonban a
településszerkezet folyamatos változása, átalakulása, területének növekedése. Városaink, így
Siklós fejlesztése, (tovább-) tervezése során fontos megismerni a történelem során kialakult
településszerkezetet, hogy a meglévő értékek megőrzésével, azokra építve kezdhessünk neki
új települési értékek létrehozásához. A dolgozat ennek megfelelően a múlt, és az arra
építkező jelen bemutatása mellett igyekszik feltárni azokat a lehetőségeket is, amely
irányokba a város további terjeszkedése elképzelhető.

Lándori Zita:

A Káli-medence közlekedési infrastruktúrájának
környezetbarát fejlesztése
BCE Tájépítészeti Kar Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék
Konzulens:

Dr. Sallay Ágnes

Utazásaim során többször megfordultam a Káli-medencében, melynek festői szépsége,
egyedi karaktere, sajátos arculatú falvai és természeti értékei mindig visszatérésre
késztetnek. A terület tájépítész szemmel nézve felkeltette érdeklődésemet.
A Káli-medence 1984-től tájvédelmi körzet volt, 1997-től pedig a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park része, így a több évtizede természet- és tájvédelmi szempontokat előtérbe helyező
tájhasználat következtében a táj összességében rendezett képet mutat – tájhasználati
konfliktusoktól nem mentes ugyan.
A térség gyenge pontját a közlekedési infrastruktúra helyzetében érzékeltem: a medence
feltártsága hiányos, több település zsákfalu, a közutak állapota általában véve leromlott, a
kerékpáros közlekedés népszerű, de helyzete kedvezőtlen (kijelölt kerékpáros útvonal
hiányában a tehergépkocsik kereszttüzében zajlik), a turistautak nagy része a medence
szélén vezet körbe, kevés az alternatív útvonalak száma.
A dolgozat célja a turizmusból adódó megnövekedett forgalom, illetve a helyi közlekedési
igények kiszolgálása a Káli-medencében, környezetvédelmi szempontok szerint: a nem
motoros forgalom előtérbe helyezése, ösztönzése erre alkalmas útvonalhálózat tervezésével,
valamint a motoros forgalom számára a közúti közlekedés szükséges és elégséges mértékű
fejlesztésének átgondolása. A terv a települések összeköttetésének javításával, a választható
közlekedési módok diverzifikálásával, valamint az igénybe vehető útvonalak választékának
növelésével a helyi lakosság életminőségének javulásához hozzájárul.
A dolgozatban a tájvizsgálat során feltárom a Káli-medence természeti, társadalmi és
gazdasági helyzetét, a térségben megjelenő turizmus jellemzőit, a jelenlegi tájhasználati
módokat, és ezek kialakulásának történetével is foglalkozom. A kiemelt figyelmet a
közlekedési infrastruktúra kialakulására, és jelenlegi helyzetének vizsgálatára fordítom.
Feltárom a közút- és földúthálózat szövevényeit, állapotukat, az általuk biztosított
összeköttetéseket és hiányosságokat. Vizsgálatom tárgyát képezik továbbá a nem motoros
forgalom számára létesített zöldutakról szóló tanulmányok, megvalósult projektek.
A vizsgálati anyagokból kiindulva értékelem a Káli-medence közlekedési helyzetét, az
infrastruktúra ellátottságot. Saját szempontrendszerrel kidolgozott metodika alapján pedig
értékelem a meglévő úthálózatot zöldút fejlesztésre való alkalmasság tekintetében. Az
értékelés eredményeként ábrázolhatóvá válnak a közlekedési igényre számot tartó

nyomvonalak, melyek alkalmasak zöldútfejlesztésre, illetve azon útvonalak, melyek jelenlegi
állapotukban nem alkalmasak zöldút kijelölésére.
A dolgozatban az értékelésre alapozva a közlekedési igényeknek eleget tevő, nem motoros
forgalom számára tervezett útvonalhálózatot hozok létre, illetve a motoros forgalom
számára a racionális közlekedést lehetővé tevő elkerülő- és összekötő utak nyomvonalaira
teszek javaslatot.

Nagy Brigitta

Az Érd-tétényi plató HUDI20017 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési
terület, különös tekintettel a sóskúti Natura 2000 védettségű ősgyeppel
BCE Tájépítészeti Kar Tájvédelmi- és Tájrehabilitációs Tanszék
Konzulens:

Gergely Attila

TDK dolgozatom témája az Érd-Tétényi plató kiemelt jelentőségű természetmegőrzési
terület. Mivel ez alatt a megnevezés alatt igen nagy területet értünk, ezért én kiemelt
figyelmet szentelek egy részének. Ez a rész a Sóskút külterületén fekvő Natura 2000 oltalom
alatt álló gyep. Azért választottam ezt a területet, mert igen korlátozott mennyiségű adat áll
rendelkezésünkre, mondhatni, ez a rész mintegy fehér foltként szerepel a platón. Azért ezt a
területet választottam, mert bár Érden élek, de úgy gondolom, hogy ez a terület sokkal több
figyelmet érdemelne. Dolgozatom célja, hogy több figyelem összpontosuljon a területre,
ezzel egyidejűleg pedig az emberek jobban vigyázzanak az itt található értékekre. Ezt például
helyi védelem alá helyezéssel kívánom elérni. Dolgozatom másik célja a készítés elején, az
adatgyűjtési stádiumban fogalmazódott meg. Elkeserítő módon a szomszédos települések,
Sóskút és Érd lakosai közül is csak nagyon kevesen tudják, hogy amikor Doberdót
emlegetünk, nemzetközi jelentőségű élőhelyet és néhány védett és fokozottan védett állatés növényfaj előfordulási helyét értjük alatta. Ily módon már érthető (de nem figyelmen kívül
hagyható), hogy miért borítják kommunális és inert hulladékkupacok a területet. Célom
ennek az ismerethiánynak a felszámolása, szeretném, ha a Doberdó és a levendulás
természetes állapota - szükség szerint helyreállítási munkálatok elvégzése után- még sokáig
megmaradna.
Dolgozatom készítése során bemutatom a plató egészének értékeit, kialakulását, állat- és
növényvilágát. Ez után kerül sor a sóskúti gyep bemutatására. Ezt már részletesebben
elemzem, ezen a területen személyesen végeztem felméréseket, így például
élőhelytérképezést és konfliktusfelmérést is végeztem. A terület vizsgálatának módszere
elsősorban terepi bejárás. A felmérés során az Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási
Rendszer segítségével készült élőhely-térkép, mely a rendszer kategóriáit veszi alapul. A
bejárás során feltárom a területet sújtó problémákat és konfliktusokat, melyekre egy külön
részben mintegy gondolatébresztő gyanánt feloldási javaslatokat is teszek.
A felméréseket elsősorban tavasszal és ősszel végeztem. A felmérések során készült
élőhelytérkép és konfliktustérkép ezeknek a terepi bejárásoknak eredményeként születtek.
Több olyan konfliktust is felmértem, melyek a vizsgált területen kívül is jelentkeznek. A
dolgozatomban a konfliktusokra feloldási javaslatokat is teszek.

Nagy József:

A Váli-völgy településeinek turisztikai fejlesztése a tájépítészet eszközeivel

BCE Tájépítészeti Kar Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék
Konzulens:

Molnár József László

A Váli-völgy Fejér megye ÉK-i részén, ÉNy-DK irányban húzódó geológiai egység. A völgyet
hosszanti irányban kettészeli a Váli-víz. A táj szerkezetét alapvetően az évszázadokon át tartó
mezőgazdasághoz kapcsolódó tájhasználatok határozzák meg. A térség turisztikailag
kedvező adottságokkal bír. Számos természeti és épített tájérték gazdagítja. A vizsgálatban
szerepelt települések gazdasági és társadalmi mutatói az országos adatokhoz mérten
kedvezőek. Az aktuális helyzeti lehetőségeket kihasználva meg kell alapozni a térségben a −
magasabb szintű tervekben és jogszabályokban hosszú távú célként meghatározott −
fenntarthatósági célállapot elérésének irányait, eszközeit.
Az elmúlt évtizedekben országszerte és világszerte bebizonyosodott, hogy a turizmus, mint
komplex területfejlesztési lehetőség alternatív megoldást kínál − az arra alkalmas térségek −
általános stabilitásának eléréséhez. A turizmusfejlesztés célállapota nem csak közvetlenül a
turizmussal kapcsolatban állók szereplőkire gyakorol kedvező hatásokat, hanem a turisztikai
fogadó terület minden szegmensére. A multiplikátorhatásnak[m1] köszönhetően a turisztikai
értelemben vett vonzó fogadóterület állapotának következtében javul a helyben megjelenő
gazdasági teljesítmény, nő a helyben foglalkoztatottak száma, emiatt kedvezőbbé váliknő a
települések népességmegtartó képessége. Továbbá racionalizálódik a területhasználat, javul
a környezeti állapot, ennek köszönhetően nő a tájpotenciál érték. Ezen A következmények
kapcsán elérhető közelségbe kerül a fogadóterület fenntarthatóságának állapota.
A dolgozatban bemutatom a Váli-völgy mikrotérségének táji adottságait és az aktuális
turisztikai teljesítményeit. Egy egyedi és objektív tájértékelési módszer alapján feltárom a
turisztikailag fejlesztésre alkalmas pontokat, majd a turisztikai potenciál alapján rangsorolom
a hat települést. A kapott turisztikai körkép ismerete mellett megállapítom, hogy alkalmas-e
a terület a turizmus fejlesztésére és ha alkalmas, akkor melyekik a fejlesztési irányok. Végül
javaslatot teszek olyan eszközökre, amelyek segítségével sikeres turisztikai térséggé és ez
által még élhetőbbé válhat a Váli-völgyi mikrotérség.

Seres Anna Zsuzsanna

Golfpályák kezelése és fenntartása Magyarországon
BCE Tájépítészeti Kar Kert- és Szabadtértervezési Tanszék
Konzulens:

Dr. Jámbor Imre

A dolgozat készítése során célom volt a Magyarországon található, intenzíven fenntartott
gyepek kezelésének vizsgálata, hiszen a kert- és tájépítészetben egyre többször jelenik meg a
szép, első osztályú gyep, és a pázsit, ezek ugyanis néhol már önmagukban is díszítőértékként
jelennek meg. Ezek legintenzívebben fenntartott és egyben leglátványosabb elemeit a
golfpályákon találhatjuk meg.
A munkám első felében, az irodalmi áttekintésben, a vizsgálat értelmezéséhez szükséges
anyagok feldolgozásával az olvasó átfogó képet kaphat egy golfpálya fenntartási
munkálatairól, míg a második szakaszban pedig, a vizsgálati részben fejtem ki a hazai
pályákra vonatkozó fenntartásbeli különbségeket.
A vizsgálat során hat magyarországi golfpályát vizsgáltam, az adatokat az egyes pályákon
dolgozó head greenkeeperek (vezető fenntartók) segítségével gyűjtöttem össze. Az
adatgyűjtés során vizsgáltam az egyes pályák adottságait (tervezés típusa, talajadottságok,
területi arányok, öntözővíz forrása, géppark, gyomok és betegségek), a tervezés során
létrejött jellemzőket (öntözés típusa, gyepösszetétel, egyes pályarészek területi arányai,
beöntözött területek nagysága), valamint a fenntartási munkálatok jellemzőit (kiöntözött
vízmennyiség, gyepvágás gyakorisága és magassága, tápanyag-utánpótlás gyakorisága és
hatóanyag-összetétele, gyomirtás és betegségek elleni védekezés gyakorisága, egyéb
munkálatok-gyepszellőztetés, hengerelés, bunkerek karbantartása- elvégzésének
gyakorisága).
A begyűjtött értékeket táblázatba rendezve összehasonlítottam, és az egyes vizsgálati
pontok alapján sorra vettem a pályákra jellemző fenntartási tevékenységeket. A dolgozat
végén összegzésképp az egyes pályákra kifejezetten jellemző, a többitől igen eltérő
tulajdonságokkal összefoglaltam a Magyarország különböző területein található pályák
fenntartása közötti különbségeket, melyek különböző diagramokkal és ábrákkal szemléltetve
még inkább szembetűnőek.
A dolgozat végeredményeképp tehát a vizsgált pályák adatai alapján következtetéseket
vontam le a hazai golfpályák fenntartását illetőleg, melyek nem csak a környezeti
adottságoktól, de a pálya minőségének színvonalától is jelentősen függenek. Mindezek
alapján tehát láthatóvá válik, hogy az ország különböző területein milyen jellegű fenntartásra
van szükség egy intenzíven fenntartott, extrém körülményeknek kitett, és rendszeres zavarás
alatt álló gyep fenntartására.

Sipos Eszter:

DEBRECENI BELVÁROS SZABADTÉRÉPÍTÉSZETÉNEK ELEMZÉSE
BCE Tájépítészeti Kar, Kert- és Szabadtértervezési Tanszék
Konzulens: Dr. Fekete Albert

Munkám célja, hogy a keleti országrész legnagyobb városának, Debrecen tereinek
bemutatása. Figyelmemet mindig rendben tartott, ápolt szépségük vonzották. Belvárosában
több közterületet is találunk, de kutatásomban a három közelmúltban felújítottal
foglalkozom.
Dolgozatom első nagy és meghatározó része e város építészettörténetének bemutatása. Így
ezekből a gondolatokból következtetéseket tudunk levonni, hogy hogyan nyerte el mai
arculatát.
Második részben a település leghíresebb templomával, a Nagytemplommal és a körülötte
elterülő sétáló övezettel foglalkozom. Debrecenben már a 12. századtól kezdve e helyen
szakrális épület állt, de a történelem viszontagságainak köszönhetően a mai Nagytemplom a
negyedik Istenháza ezen a téren bő 800 év alatt. A templom bemutatás után a Kossuth térre
és a Piac utca sétálóövezet részére fektetem a hangsúly. A területet meghatározóan
eklektikus épületek veszik körül. A tér felújítás a 2000-es években került sor és azóta évről
évre egyre több látogatót vonz az itt megtartott rendezvények miatt. A köztér pontos
lehatárolása után szeretnék még foglalkozni a teljes tér építészetirányzati meghatározásával,
az átmenő forgalommal, a funkciók bemutatásával, a burkolat, növényzet és szabadtéri
építmények értékelésével. Konklúzió gyanánt a fenntartási munkálatokra is fogok hangsúlyt
fektetni.
A fentebb említett Piac utcai sétáló övezet nagy népszerűségének köszönhetően a felújítási
munkálatok a következő évtizedben nem álltak le. A Baltazár Dezső téren található MODEM
és Kölcsey Konferencia Központ újjáépítésre került. Az új épületrendszer új teret igényelt.
Ezek bemutatása az első tér mintájára történik, így foglalkozom majd az épület rövid
történetével és a terület szabadtérépítészeti elemzésével.
Harmadik és egyben utolsó közterületem a Csapó utca egy részének átépített szakasza,
amelynek meghatározó épülete a Fórum néven megvalósult bevásárlóközpont. Újabb
funkciók megjelenésével a belvárosban ez az utcarész is átalakult. Így hasonlóan az előző két
térhez, ezt a részt is tüzetesebben megvizsgálom pályamunkámban.
Kutatásom összegzéseként áttekintő következtetéseket szeretnék levonni a debreceni
belváros egészére vonatkozóan.

Sóti Bernadett:

Társadalmi szükségletekre alapozott településfejlesztés Soponya település
példáján keresztül
BCE Tájépítészeti Kar Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék
Konzulens:

Tóth Tádé Dániel

Tanulmányom során egy általam kiválasztott– jelen esetben Soponya – település társadalmi
szükségleteit vizsgáltam meg, majd erre építve egy településfejlesztési javaslattervet
készítettem. Maga Soponya településre és a kistérségre, amelyhez tartozik (Abai/Sárvíz
kistérség) az elmúlt évtizedben sok (öko)turizmus fejlesztését megcélzó dokumentum
készült, melyeknek kapcsán arra voltam kíváncsi, hogy mennyire relevánsak az ilyen irányú
fejlesztési javaslatok, vagy azok miért nem valósultak meg.
A vizsgálat során a következő módszereket alkalmaztam. Először a település természeti
adottságait írtam le, majd az egyéb infrastrukturális elemeket vizsgáltam meg, úgy, mint:
műszaki infrastruktúra (például közlekedés); egészségügyi és szociális infrastruktúra;
hírközlés és távközlés, közműellátás… stb. Ezen kívül jellemeztem még például a település
tájtörténeti fejlődését, társadalmát, az épített környezetet; valamint a gazdasági helyzetről is
írtam tanulmányomban – tehát minden olyan elemről, amely egy település életében
meghatározó (lehet).
A helyzetelemzést kistérségi szinten is elvégeztem; itt főleg a turisztikai környezetre
(szálláshelyek és azok nyújtotta szolgáltatások, vendégéjszakák száma, rendezvények)
helyeztem a hangsúlyt. A kistérségre vonatkozólag egy turisztikai vonzerőleltárt is
összeállítottam. A vizsgálati területet azért bővítettem ki kistérségi szintre is, hiszen az ide
tartozó települések nagyon hasonló adottságokkal rendelkeznek; ezen kívül a
turizmusfejlesztési koncepciók is a kistérségi szintet célozzák meg. A turizmus helyzetének
vizsgálatakor legfőképpen az volt a célom, hogy kiderüljön: az ilyen jellegű célok és várt
eredmények miért nem valósultak meg? Mi az oka annak, hogy ezek a fejlesztések nem
jöttek – vagy jöhetnek - létre?
Mindezekre alapozva készítettem el a SWOT analízist, valamint a probléma- és célfát is,
amelyek a tanulmányom értékelési részét képezik. A tanulmány során feltett kérdésekre a
választ a Maslow-piramis települési/társadalmi szinten történő elemzésében rejlik. Maslow
piramisának hierarchiáját követve kiderül, hogy egy adott település/társadalom milyen
jellegű szükségletekkel bír; a vizsgálatból és az értékelésből pedig arra vonatkozólag vonható
le következtetés, hogy ezek a szükségletek Soponyán mennyire kielégítettek. A
településfejlesztési javaslatokat mindezeket figyelembe véve teszem meg.
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Támfalakkal és zajárnyékoló falakkal mindennapi életünk folyamán többször is
találkozhatunk. Mindenütt jelen vannak; kertekben és folyópartokon, vasúti sínek,
gyorsforgalmi utak, főutak, mellékutak és egyéb közutak mentén. Bár voltak és vannak
próbálkozások, tájba illesztésüket Magyarországon mindezidáig nem sikerült megoldani.
Dolgozatomban kifejtem, milyen módon lehetséges, főként külföldi példák alapján a
tájszövetbe beilleszteni ezen építményeket. A rongálás, vandalizmus (graffiti) elkerülése
végett, valamint a táj esztétikai értékének növelése és ezzel együtt az emberi közérzet
javítása érdekében, egyre nagyobb igény mutatkozik a támfalak és zajárnyékoló falak
növényekkel való beültetésére. Nem utolsó szempont a levegő minőségének javítása és a
zajárnyékoló fal esetében a hanggátlás növelése sem.
Számos külföldi és egyre több hazai példát lehet felhozni, melyek bizonyítják, valóban igényt
tart a társadalom a zöld felületek növelésére. Városokban is egyre inkább megfigyelhető akár a zöldtetők vagy a vertikális kertek, akár a homlokzatok növényekkel való befuttatása
által -, hogy vágynak az emberek a természet után.
Magyarországon öt jelentősebb falat említhetünk meg, melyek évek után is tökéletesen
funkcionálnak, és amelyek beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. Az első igen jelentős
"zöld" zajárnyékoló fal Győrben található, ahol 32 különböző típusú növény került
kiültetésre.
Budapesten a Cinege utcában éktelenkedő robosztus beton támfalat futtatták be tágtűrésű
borostyánnal, ami gyors, agresszív terjedésével hamar összefüggő felületet képezett, és
télen is díszítő levelének köszönhetően növelte az utca értékét. Szintén Győrben és Komlón
is borostyánt illetve vadszőlőt választottak az ottani földtámfalak elfedésére. Tatán fafonatos
zajárnyékoló fal elé telepítettek változatos növénykiültetést. Érdekessége, hogy a fal részben
kerítésként is szolgál egy kert végében, így növénytelepítésének nyomósabb oka volt, mint
más esetekben (pl. utak mentén, ahol csak futólagosan láthatóak a falak).
A határt átlépve Ausztriában, majd Németországban, Franciaországban, a Skandináv északi
országokban és az USA-ban mindenhol évek óta növényekkel telepítik a támfalakat,
zajárnyékoló falakat. Legszebb példákat Amerikában találjuk, de a legmodernebb,

napkollektorokkal is felszerelt falak példáit Észak-Európából hozhatjuk (Hollandia), ahol a
megújuló energiaforrásokat többek között e falak segítségével próbálják kiaknázni.
Magyarországon több minden gátat szab az ilyen jellegű fejlesztéseknek, legtöbbször a
pénzre vagy a fenntartás által okozott bonyodalmakra hivatkozva elvetik az ötleteket.
Dolgozatom célja egy ápolást alig igénylő növényanyag összeállítása, mely szemlélteti, hogy
a beültetés kis mértékben növeli a kiadásokat, elenyésző a fal ára mellett, viszont szükséges
az alkalmazásuk mind egészségügyi, mind pedig akusztikai szempontok miatt.

